
 1 

 P R O G R A M  
2. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 1. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 10. 1. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42508 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění podpory a údržby informačního 

systému pro správu bytového fondu a 

související služby prováděné mandatáři 

MHMP" zadávanou v jednacím řízení bez 

uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) 

a c) ZZVZ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  42561 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění softwarové podpory pro výkon 

státní správy na úseku odpadového 

hospodářství" formou jednacího řízení bez 

uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) 

ZZVZ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4.  42603 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

Zajištění podpory a rozvoje aplikačního 

SW pro „Sběr dat ze sběrných dvorů" 

formou jednacího řízení bez uveřejnění ve 

smyslu § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Mgr. Károly 

5.  37271 k návrhu Metodiky spoluúčasti investorů 

na rozvoji území hl. m. Prahy a k návrhu 

na zřízení Fondu spoluúčasti investorů na 

rozvoji území hl. m. Prahy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.25 

 

 
 

Zástupce AK 

HAVEL a 

PARTNERS  

Zástupce Frank 

Bold Advokáti, 

s.r.o. 

P. Uhl, advokát 

 

6.  42934 k uzavření dohody mezi Českou 

republikou - Ministerstvem financí a 

Hlavním městem Prahou 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.30 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

 



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  42782 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. 

skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 2 

MČ Praha 3 

MČ Praha 4 

MČ Praha 5 

MČ Praha 8 

MČ Praha 9 

MČ Praha 10 

MČ Praha 12 

MČ Praha 13 

MČ Praha 16 

MČ Praha 19 

MČ Praha – Čakovice 

MČ Praha – Ďáblice 

MČ Praha – Dolní Chabry 

MČ Praha – Klánovice 

MČ Praha – Křeslice 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Lochkov 

MČ Praha – Slivenec 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

8.  42799 k návrhům změn ÚP a jejich vydání Z 

3267 a Z 3271 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 17) 

--- 

MČ Praha – 4 

MČ Praha - Troja 
 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

9.  42681 k návrhu na pravidelný monitoring stavu a 

vývoje bytového fondu v majetku hl. m. 

Prahy svěřeného Statutem hl. m. Prahy 

městským částem 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

radní Zábranský 

 

10.45 Ing. Tunkl 

10.  42668 
 

 

VH 

ke jmenování člena výboru pro audit 

společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 

 

- přerušen 10.1.22 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.50 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

PVS, a.s. 

dozorčí rada PVS, 

a.s. 

11.  42192 ke schválení Strategie hlavního města 

Prahy pro přechod na cirkulární 

ekonomiku 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.55 

 

RNDr. Kyjovský 

12.  42642 k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se stanoví podmínky k 

zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 

a určení těchto zdrojů 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.00 JUDr. 

Štalmachová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

13.  42509 k záměru MČ Praha 5 získat do svěřené 

správy  nemovitosti  školských zařízení v 

k.ú. Košíře, ul. V Cibulkách, Na Sklonku, 

vymezených ve Zřizovací listině p.o. 

hl.m. Prahy Základní škola, Praha 5, Pod 

Radnicí 5, za  současného odejmutí 

nemovitostí školských zařízení v k.ú. 

Košíře  ze svěřené správy, ul. 

Nepomucká,  za účelem jejich předání do 

správy p.o. hl.m. Prahy  Základní škola, 

Praha 5, Pod Radnicí 5 
 

 
 

radní Chabr 11.05 Mgr. Dytrychová 

14.  42608 k oznámení záměru městské části Praha 

14 na prodej věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřených do správy 

městské části Praha 14, pozemků, jejichž 

součástí jsou bytové domy v k.ú. Černý 

Most, předloženého podle ustanovení § 18 

odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky 

č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 

vydává Statut hlavního města Prahy, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 

12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

 

 

radní Chabr 11.10 Mgr. Dytrychová 

15.  42580 k návrhu směny pozemků parc. č. 450/1 a 

parc. č. 450/9 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, 

okres Hlavní město Praha, ve vlastnictví 

fyzické osoby za pozemek parc. č. 

216/127 v k.ú. Horoměřice, obec 

Horoměřice, okres Praha–západ, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

- stažen 13.12.21 

 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

16.  40644 k návrhu "Podmínek natáčení filmů a 

reklam na území hl.m. Prahy" 

 

- stažen 20.12.21 

 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17.  40700 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke 

smlouvě o zřízení práva stavby pro stavbu 

č. 43258 Výjezdové stanoviště ZZS 

Argentinská 
 
 

 

radní Johnová 11.25 

 

 

Ing. Kalina, MBA 

18.  42918 

 

 

 

k volbě přísedících Městského soudu 

v Praze 
 
 

 

radní Kordová 

Marvanová 

11.30 Mgr. Štefaňák 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

19.  42452 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Gym. 

Českolipská 373,P9 - nástavba budovy", 

Českolipská 373, Praha 9 
 

 

 

radní Šimral 11.35 Mgr. Němcová 

20.  42585 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 a na poskytnutí 

neinvestiční účelové individuální dotace 

zapsanému ústavu Elixír do škol, z. ú. na 

realizaci mezinárodního Festivalu Science 

on Stage v Praze pro učitele 
 

 

 

radní Šimral 11.40 Mgr. Němcová 

21.  42149 k návrhu Koncepce hl.m. Prahy pro oblast 

integrace cizinců 2022-2027 

 

radní Třeštíková 11.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

Mgr. Janoušek 

 

22.  42421 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelových 

individuálních neinvestičních dotací 

Integračnímu centru Praha o.p.s. na 

zajištění bazálního chodu organizace v r. 

2022 a na realizaci projektu "Interkulturní 

pracovníci - služby ve veřejných 

institucích 2022" 
 
 

 

radní Třeštíková 11.50 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

 

23.  42289 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele a k návrhu na 

vyloučení účastníka zadávacího řízení k 

veřejné zakázce „Rekonstrukce přízemí 

Staroměstské radnice“ 
 

 
 

radní Třeštíková 11.55 Ing. Stránský 

JUDr. 

Svobodová, AK 

24.   Podání  12.00  

25.   Operativní rozhodování Rady HMP    

26.  42857 k návrhu programu jednání 33. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27. 1. 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

27.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42874 

 

 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

spolupráci na přípravě a rozvoji 

společného integrovaného dopravního 

systému hlavního města Prahy a 

Středočeského kraje 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

2.  42840 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v 

souvislosti s transferem ze zahraničí 

přijatým v roce 2021 a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

3.  42759 k návrhu Pravidel pro poskytování 

finančních prostředků z rezervy na 

spolufinancování projektů EU/EHP v 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 

10) na rok 2022 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

4.  41003 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc.č. 1358/33 o výměře 359 

m2 v k.ú. Chodov, obec Praha 

 

radní Chabr   

5.  42016 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů na pozemku 

parc. č. 2316/5, pozemku parc.č. 2316/6 a 

pozemku parc.č. 2316/10, všechny v k. ú. 

Vršovice, obec Praha, do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

6.  42534 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 3245 o výměře 149 m2 a parc.č. 

3246 o výměře 298 m2 v k.ú. Chodov, 

obec Praha, s omezujícími podmínkami 

na dobu 10 let, z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu: Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ     

128 00, do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

7.  41785 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 

spoluvlastnického podílu 26/96 na  

pozemcích parc. č. 115/1, parc.č. 115/2, 

parc. č. 115/8-24 a parc. č. 115/26-28 vše 

v k. ú. Podolí 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8.  42541 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha - Újezd 

(vodohospodářský majetek v k.ú. Újezd   

u Průhonic) 

 

radní Chabr   

9.  42441 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

10.  42826 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace HMP Základní škola speciální 

a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 

8, v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

11.  42870 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy a k úpravě závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 

0416 na základě "Výkazu o změnách v 

poskytovaných podpůrných opatřeních a 

jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 

31.12.2021" 

 

radní Šimral   

12.  42597 k administrativním procesům projektu 

Specializované vouchery - výzvy č. 2 a 

Pražský voucher na inovační projekty, 

výzva č. 2 a 3, spolufinancované v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

radní Šimral   

13.  42869 k návrhu na podnájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

14.  42876 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

15.  42881 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

42376 zpráva představenstva a  dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 

své činnosti k 30.09.2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


